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Resumo: O hipotireoidismo é comum e relevante na clínica médica de cães, ele é caracterizado pela 
produção deficiente dos hormônios tireoideanos triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). A falta desses 
hormônios afeta a atividade metabólica geral do organismo, sendo assim, são de extrema importância 
para o crescimento de pele e pelos, sistema nervoso, sistema reprodutivo, entre outras funções. Os 
animais acometidos com essa doença, podem ser propensos às síndromes poliendócrinas como a 
associação com diabetes melito, devido ao ataque imunomediado contra antígenos do sistema endócrino. 
O objetivo deste trabalho é relatar um caso de hipotireoidismo em um cão, SRD, de 4 anos de idade, 
apresentando como quadro clínico alopecia bilateral simétrica, lesões em abdômen, perda de peso, 
possível poliúria e polidipsia além de cegueira progressiva. Foi instituído tratamento e por ser um caso 
recente, o animal ainda está em observação.
Palavras-Chave:Hipotireoidismo, canino, diagnóstico.

HYPOTHYROIDISM ASSOCIATED WITH MELITO DIABETES IN DOG - Case Report
Abstract: Hypothyroidism is common and relevant in the medical clinic of dogs, it is characterized by 
poor production of thyroid hormones triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4). The lack of these 
hormones affects the overall metabolic activity of the body, so they are extremely important for the 
growth of skin and hair, nervous system, reproductive system, among other functions. Animals affected 
with this disease, may be prone to polyendocrine syndromes such as association with diabetes mellitus, 
due to immunomediated attack against endocrine system antigens. The aim of this study is to report a case 
of hypothyroidism in a 4-year-old SRD dog presenting as symmetrical bilateral alopecia, abdominal 
lesions, weight loss, possible polyuria and polydipsia as well as progressive blindness. Treatment was 
instituted and being a recent case, the animal is still under observation.
Keywords: Hypothyroidism, canine, diagnosis.

Introdução
Anormalidades estruturais ou funcionais da glândula tireoide são capazes de causar deficiência 

na produção de hormônios tireoidianos. O hipotireoidismo é classificado de acordo com a localização do 
problema dentro do complexo hipotálamo-hipófise-glândula tireoide, podendo ser primário, secundário, 
terciário ou congênito. A forma mais comum é o hipotireoidismo primário, no qual é ocasionado, 
principalmente, pela destruição autoimune ou atrofia idiopática da glândula tireóide (Nelson e Couto, 
2015).

A destruição da glândula é progressiva, e os sinais clínicos podem não se tornar evidentes até 
que, mais de 75% da mesma esteja destruída e os sinais clínicos geralmente se desenvolvem durante a 
idade adulta, entre 2 a 6 anos de idade, e tendem se manifestar em idade precoce nas raças que são mais 
predispostas (Nelson e Couto, 2015).

Os sinais clínicos da doença são vagos e podem afetar muitos sistemas do organismo. As 
anormalidades mais comumente observadas são as modificações na pele e na pelagem. Segundo 
Montanha (2011), os sinais clínicos cutâneos mais comum incluem alopecia de tronco bilateral simétrica, 
não-pruriginosa, que tende a espalhar para a cabeça e membros. O autor também relata que a alopecia 
pode ser localizada ou generalizada, podendo envolver apenas a cauda ("cauda de rato") e geralmente 
inicia-se nos locais de maior fricção.

Ademais, os animais acometidos com essa doença, podem ser propensos às síndromes 
poliendócrinas como a associação com diabetes melito, como afirmam os autores Nelson e Couto (2015), 
devido ao ataque imunomediado contra antígenos do sistema endócrino. Apesar de ser incomum, devem 
ser suspeitas em um cão que apresente vários distúrbios endócrinos.

mailto:mariana.palumbo@ufms.br


2

      XII Mostra Científica FAMEZ &
I Mostra Regional de Ciências Agrárias

Campo Grande, MS, 2019

O diagnóstico definitivo do hipotireoidismo é difícil de ser realizado apenas pelos sinais clínicos, 
devido à doença afetar vários sistemas do organismo do animal, que por sua vez assemelha-se a várias 
outras patologias (Cattani, 2009).

Assim, segundo Nelson e Couto (2015), o diagnóstico do hipotireoidismo é baseado nas 
combinações dos sinais clínicos, juntamente com os resultados do hemograma, bioquímico sérico e 
alterações no exame físico. Além de testes de função da glândula tireoide no qual, baixas concentrações 
séricas de tiroxina livre (T4) e aumento do hormônio estimulante da tireoide (TSH) em um cão com sinais 
clínicos e anormalidades clinicopatológicas apropriadas evidenciam o diagnóstico do hipotireoidismo. A 
levotiroxina sódica é o tratamento de escolha para essa doença. (Nelson e Couto, 2015). O objetivo deste 
trabalho é relatar a ocorrência de hipotireoidismo em associação com diabetes melito em um cão, bem 
como descrever a conduta terapêutica realizada no animal.

Relato de caso
Em agosto de 2019, foi atendido no hospital veterinário da UFMS um cão, SRD, com 4 anos de 

idade, castrado, com histórico de perda de peso progressiva, urina de coloração esbranquiçada e pastosa, 
possível poliúria e polidipsia, alopecia bilateral simétrica, feridas em abdômen, além de cegueira com 
evolução de 3 meses. Foi feita uma pesquisa direta para fungos que obteve resultado positivo. Foi 
realizado hemograma e o mesmo apresentou valores dentro da normalidade para a espécie. Os resultados 
dos exames bioquímicos evidenciaram albumina 3,4g/dL (ref.: 2,6 a 3,3g/dL), ALT 136,1UI/L (ref.: 21 a 
86UI/L) e glicose 594,96mg/dL (ref.: 70 a 110mg/dL), além de 458,58mg/dL de colesterol (ref.:135 a 
270mg/dL). 

A urinálise foi realizada através de sonda uretral e no exame químico evidenciou presença de 
glicose (4 cruzes ou 100mg/dL), presença de corpos cetônicos (3 cruzes ou 150mg/dL), além de sangue 
oculto (3 cruzes ou 50eritr/μl). Na sedimentoscopia foi observada células (ref.: nenhuma), 13 a 40/cga de 
eritrócitos (ref.:<5/cga), 5 a 45/cga de leucócitos (ref.:<5/cga) e uma cruz de bactérias (ref.: nenhuma).

Na ultrassonografia abdominal foi constatado hepatoesplenomegalia compatível com doença 
inflamatória/infecciosa e alterações hepáticas sugestiva de esteatose hepática, sendo um diferencial para 
diabetes. Na vesícula urinária, foi observado a presença de sedimentos e urolitíase. De início, foi prescrito 
tratamento com enrofloxacina (5mg/kg, a cada 24 horas por 5 dias), meloxicam (2mg, a cada 24 horas por 
3 dias) e pomadas contendo clorexidina com miconazol (cloresten) e neomicina com bacitracina 
(nebacetin). Foi solicitado à proprietária para ser feito a dosagem de TSH e T4 livre. 

O animal retornou ao hospital uma semana depois com queixa de melhora clínica dos ferimentos 
abdominais. Em virtude de a proprietária não ter feito ainda a dosagem de TSH e T4 livre, foi receitado 
ao animal, tratamento para diabetes melito, tal como insulina isófana com protamina (0,25UI/kg, a cada 
12 horas, via subcutânea, até novas recomendações), ração exclusiva para diabéticos e suplemento 
alimentar (hepvet). Foi solicitado retorno semanal e curva glicêmica com 14 dias para possível ajuste na 
administração de insulina.

Duas semanas depois, foi realizada a dosagem de TSH por quimioluminescência e T4 livre por 
radioimunoensaio, no qual, evidenciou 0,93ng/mL de TSH (ref.: 0,05 a 050ng/mL) e 0,26ng/dL de T4 
livre (ref.: 0,70 a 3,03ng/dL).Assim, após combinações dos sinais clínicos do animal juntamente com o 
resultado dos exames complementares, foi prescrito o tratamento para hipotireoidismo com levotiroxina 
sódica (18mcg/kg a cada 12 horas, por via oral, até novas recomendações). Como é um caso recente, o 
animal ainda está em observação.

Discussão
A idade do paciente deste relato condiz com o esperado, pois como afirmam os autores Nelson e 

Couto (2015), o hipotireoidismo geralmente se desenvolve no animal que tem entre 2 e 6 anos de idade. A 
maioria dos cães, segundo Scott-Moncrieff (2007) e Nelson e Couto (2015), tem o estado mental 
diminuído devido a diminuição do metabolismo celular.

O autor Scott-Moncrieff (2007) relata ainda que, as anormalidades menos comuns são as do 
sistema reprodutivo, sistema cardiovascular, alteração neurológica, mudança de comportamento, 
distúrbios oculares, disfunção gastrointestinal e coagulopatias. Entre essas menos comuns, foi observado 
no animal a presença de catarata e cegueira progressiva.

O diagnóstico do hipotireoidismo neste cão, foi baseado em uma combinação de sinais clínicos, 
alterações no exame físico, e resultados de hemograma, bioquímico sérico, além de testes de função da 
glândula tireoide e dosagem de TSH, assim como é relatado pelos autores Nelson e Couto (2015).
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O prognóstico para cães adultos com hipotireoidismo primário que estejam recebendo terapia 
apropriada é excelente (Nelson e Couto, 2015). Foi instituído tratamento com levotiroxina sódica ao 
animal, assim como é citada pela literatura. O animal ainda está em observação, e provavelmente terá 
uma melhora clinica significativa, devido ao prognostico ser favorável.

Conclusões
Conclui-se que a dosagem aumentada de TSH e T4 livre diminuída, permitiu associar os sinais 

clínicos juntamente com os exames complementares, possibilitando assim, o diagnóstico definitivo de 
hipotireoidismo no cão deste relato. Além disso, vale ressaltar a importância de acompanhar o quadro 
clínico do animal e ajustar a dose do medicamento periodicamente.
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